
Kaffebryggare

Kaffebryggare
Styline
TKA8653
Svart/ svart
TKA8653

Extra tillbehör
TCZ6002 : Avkalkningstabletter

Förfinar ditt kaffe - med termoskanna att ta
med ut i trädgården
● 1100 Watts DualHeating-system för bästa aromutvinning
● VolumeAutomatic för optimal bryggning även vid små volymer
● Borttagbar vattentank för enkel påfyllning
● Droppstopp: Slutar rinna när kannan lyfts bort
● Termoskanna med dubbla väggar i rostfritt stål

Tekniska data
Produktmått i mm (H x B x D) :  355 x 260 x 250
Emballagemått (H x B x D) (mm) :  395 x 300 x 315
Dimensions of the master case (mm) :  424 x 330 x 620
Pallmått i cm (H x B xD) :  185 x 80 x 120
Antal per förpackningsenhet :  2
Antal per pall :  32
Nettovikt (kg) :  3,046
Bruttovikt (kg) :  4,0
EAN kod :  4242002595009
Anslutningseffekt (W) :  1100
Spänning (V) :  220-240
Frekvens (Hz) :  50/60
Anslutningskabelns längd (cm) :  100,0
Elkontakt :  jordad stickkontakt
Säkerhetsmärkning :  CE, Eurasian, UA, VDE
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Förfinar ditt kaffe - med termoskanna att ta
med ut i trädgården

- 8/12 koppar, 1.15 liter
- Volym automatik, perfekt resultat även när man brygger

mindre mängder
- "Dual Heating System", två värme-element garanterar den

optimala bryggtemperaturen och serveringstemperaturen
- Klocka med timer och minnesfunktion. Möjlighet att ställa in

tid när du vill att ditt kaffe ska börja bryggast,för att vara klart
t.ex på morgonen när du vaknar.

- Automatisk avstängning när bryggningen är klar
- Droppstopp, rent och snyggt utan spill
- Aromabevarande termoskanna med bryggning genom locket

och bajonettstängning
- Filterhållaren (1x4) svängs bekvämt ut och tas enkelt av
- Transparent och avtagbar vattentank. Handtaget är integrerat i

tanken och vattennivån läses enkelt av från utsidan
- Effekt: 1100 Watt
-
- Smidig förvaring med sladdvinda under bottenplattan
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